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El binomi innovació-internacionalització, clau per 
maximitzar beneficis

Augment de vendes

Nous clients

Nous mercats (nínxol i 
geogràfics)

Nous productes/serveis

Estar connectat al món t’impulsa a innovar, i la innovació et connecta al món
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• El Programa de Nuclis Internacional ofereix suport financer a empreses 
catalanes amb projectes de R+D internacionals de cooperació tecnològica.

• Permet que empreses catalanes cooperin amb empreses i centres tecnològics 
internacionals per dur a terme projectes d'R+D d'alt impacte i diferencials.

• ACCIÓ ha establert convenis de col·laboració amb diferents països i regions, 
amb l'objectiu de fomentar la cooperació tecnològica.

• El programa Nuclis es va llançar per primera vegada el 2012, amb una 
Convocatòria Israel-Catalunya. En els anys següents, altres països s'han inclòs en 
l’esquema.

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals
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Tipus de projecte Consorci Pressupost 
Mín.

Màx. 
Ajut

PROJECTES 
INTERNACIONALS

Internacional Min. 1 empresa Catalana + 
1 Partner internacional

150.000 € 200.000 €

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals

Països elegibles             +               
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Projectes d'R + D per obtenir 
prototips i demostradors de nous: 

productes, processos i/o tecnologies

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals
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1. Project’s minimum budget: 150,000 euros

2. Direct and non-refundable grant of up to 200,000 euros

3. Grant intensity: up to 25-70%, depending on the company’s size and the nature of its activities

4. No company shall support more than 70% of the project’s budget

5. Projects shall not start before the application form is officially submitted

6. Projects framed within RIS3CAT sectors and defined KET

7. The Catalan part of the projects must be developed in Catalonia

8. One-phase application process: The entities shall present different application forms in their country, 
together with the International Project Report (Joint Project Proposal)

9. ACCIÓ will award grants even when the agency providing funds in the country of the foreign partners 
does not approve the grant. 

10. Time period of project execution is 2,5 years maximum

Collaborative project regulated by a consortium agreement. Minimum of 2 unrelated
entities (1 with its operative base in Catalonia + an international one)

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
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Personnel

External collaborations

Equipment (% Amortization)

Other expenses related to the project’s R&D&I activities

For the leader of the project, management expenses (up to 12.000€).

Audit expenses (max. 3.000€).

E l i g i b l e e x p e n s e s

INFORMACIÓ PROVISIONAL
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Petita empresa Mitjana empresa Gran Empresa

Tipus d’Activitat 
de R&D

Recerca 70% 60% 50%

Desenvolupament 45% 35% 25%

Intensitat d’Ajut*

Altres consideracions:
• Ajut màxim: 200.000€ per projecte
• % d’acord amb el marc regulatori: Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals
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Proposta del 
Projecte en 
cooperació

• La sol·licitud s’ha de presentar a 
ACCIÓ

• El soci català ha de presentar el 
projecte en cooperació, explicant 
tant les tasques catalanes com 
les tasques del soci estranger.

Acord de 
Consorci 

Internacional

• Presentació de l'Acord de 
Consorci Internacional s’haurà de 
presentar després de la 
Concessió a ACCIÓ.

• L’Acord haurà d’incloure:
 Rols de cada soci.
 Acord sobre IPR.
 Autorització a ACCIÓ per fer el 

seguiment de la part  
internacional

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals
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Qualitat científica i tecnològica del projecte.

Estructura i capacitats de gestió del projecte del sol·licitant.

Impacte del projecte

Criteris d’avaluació

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals
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2on Quatrimestre ´19
Obertura Convocatòria

Data de 
Sol·licitud

Inici del 
Projecte

Octubre’19
Tancament 

convocatòria

Desembre’19
Resolució

TerminisConvocatòria 2019

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals



accio.gencat.cat

Cas d’èxit

L’aprovació del Nucli ha sigut 
el millor reforç per 

materialitzar una idea

Xavier Caula, 
Embutidos Caula, Sant Gregori, Girona
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RESULTATS

Nuclis de R+D amb cooperació internacional, que inclouen i ERA-NET i Nuclis
Internacionals:

• S’ha donat recolzament a 63 projectes que han mobilitzat una inversió de
casi 20 milions d’euros des de 2010.

• Nuclis Internacional: Des de 2012, el Programa de Nuclis internacionals, de
col·laboració amb Israel, Alemanya, i Regne Unit entre d’altres ha donat
suport a 20 empreses catalanes (18 projectes) amb una inversió de gairebé
de 4,5 milions d’euros (Ajut: 2,1 milions d’euros)

INFORMACIÓ PROVISIONAL

Projecte R&D: Programa d’Ajuts de Nuclis internacionals
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2014 2015 2016 2017 2018

Nº sol·licitud de projectes elegibles. Total: 22 

Unilaterals Israel-Catalunya Alemanya-Catalunya Xile-Catalunya

2014 2015 2016 2017 2018

Nº de projectes aprovats. Total: 16 

Unilaterals Israel-Catalunya Alemanya-Catalunya Xile-Catalunya

ÈXIT 
> 72 %
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Servei d’Assessorament Financer*:
• Assessorament pre-avaluació financera a

empreses amb inversió > 200.000€

Servei d’Assessorament en Innovació*:
• Assessorament a empreses amb projectes

sobre l'adequació del projecte les
característiques de les línies d'ajut que
estableixen les bases.

Serveis addicionals:
• Serveis adreçats a professionalitzar la

formalització de l'acord de consorci
(projectes cooperatius)

Serveis de suport a Nuclis

(*) serveis NO VINCULANTS.

C’ontactans ...

Et podem ajudar?? 

http://webforms.accio.gencat.cat/formularis/serveis/servei-assessorament-innovacio.jsp
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Serveis de Cerca de Socis: Oficines Exteriors d’ACCIÓ
Soci estranger Nuclis Internacionals: Empresa o entitat
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Serveis de Cerca de Socis: Delegacions territorials d’ACCIÓ
Alt Penedès, Garraf i Maresme
93 476 72 51

Alt Pirineu i Aran
973 35 55 52

Catalunya Central
93 693 02 09

Girona
872 97 59 91

Lleida
973 24 33 55

Tarragona
977 25 17 17

Terres de l'Ebre
977 49 54 00



Servei d’Informació
Empresarial
934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat
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